
  

Som poslankyňou mestského zastupiteľstva v Senci. Po čase pôsobenia v samospráve viem, že 
veci sa meniť dajú, len to potrebuje čas a zodpovedný prístup. Pri poslaneckej práci som pochopila, 
že riešenie mnohých úloh závisí od úzkej spolupráce s Bratislavským samosprávnym krajom.  

  SPOLOČNE ZA LEPŠÍ KRAJ  
Do župných volieb do BSK idem spoločne s iniciatívou nezávislých kandidátov z celého kraja okolo starostu 
Vajnor Jána Mrvu. Sú to ľudia, ktorí nie sú zaviazaní žiadnej politickej strane. Ľudia, ktorí sa zodpovedajú 
len občanom, pre ktorých pracujú.

2 Mária Hudáková
Občianska kandidátka na poslankyňu BSK

Hájim záujmy 

všetkých Senčanov

ŽUPNÉ VOĽBY 
4. novembra 2017



Vyštudovala som VŠP v Nitre, 
odbor šľachtenie a genetika 
rastlín, následne som absolvovala 
postgraduálne štúdium ekonómie 
na Inštitúte Ekonomických Štúdií, 
CornellUniversity v New Yorku, 
USA a VŠP v Nitre. 
Od roku 1996 žijem spolu 
s manželom v Senci, kde 
vychovávame naše tri maloleté 
deti. Po ukončení štúdia od roku 
1995 som pracovala 5 rokov ako 
obchodná riaditeľka v cukrovare 
v Dunajskej Strede. Neskôr sme 
s manželom začali podnikať v 
telekomunikačných službách. 
V súčasnosti pracujem ako 

relationship manažérka v banke 
pre mestá a obce, podniky v 
obecnom vlastníctve a neziskové 
organizácie. 
Od roku 2014 som spolu so 
7 kolegami z OZ Moje Mesto 
poslankyňou mestského 
zastupiteľstva v Senci. Často sa 
na mňa spoluobčania obracajú s 
rôznymi problémami, ktoré spolu 
riešime. Od zápachu šíriaceho sa 
mestom od skládky odpadu, až 
po čerpacie stanice PHM, ktoré 
si neželajú mať v blízkosti svojich 
rodinných domov. 

V SENCI SOM AKO POSLANKYŇA DOSIAHLA:

 »  Na skládke sa nezneškodňuje nebezpečný odpad. 

 »  Pôvodný zámer skládky rozšíriť sa až o 500.000m3 je zatiaľ nepriechodný.

 »  Mesto Senec a jeho vedenie začalo riešiť problém skládky, keďže doteraz pasívne so všetkým 
súhlasilo. 

 »  Mesto dalo spracovať Generel dažďovej kanalizácie s protipovodňovými opatreniami.

 »  V meste intenzívne pracujeme na novom územnom pláne 

 »  Stavba benzínovej pumpy pri Kauflande je zatiaľ nepriechodná

 »  Cyklotrasy sa dostali do plánov mesta. 

 »  Mesto dáva spracovať Generel dopravy a na jeho základe urobí opatrenia na zlepšenie dynamickej 
aj statickej dopravy. 

 »  Mesto muselo spätne opraviť účtovníctvo o viac ako 1 milión EUR, pretože neviedlo účelovo 
viazané prostriedky na uzavretie a rekultiváciu skládky, účelové príjmy zo skládkového poplatku, 
účelové príjmy za výruby, atď. a používalo tieto prostriedky v rozpočte bez toho, aby ich požitie 
bolo viazané na svoj účel, čiže na niečo úplne iné a v rozpore so zákonom
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Ing. Mária Hudáková 
má 47 rokov a je poslankyňou 
MsZ v Senci.

 Politici rozhodli, že volebné lístky budú bez občianskych aktivistov

Čo viedlo politikov nepovoliť uvádzať na kandidátsku listinu – občiansky aktivista? Asi chcú robiť občiansku 
spoločnosť bez občianskych aktivistov a na volebnom lístku nie je takýto text pri mene kandidáta žiadúci. 
Nečudo, veď posledné voľby do samospráv dopadli pre štandardné politické strany veľmi zle. Špeciálne nezávislí 
kandidáti, bez podpory politických strán a práve občianski aktivisti, zaznamenali veľký úspech a nominanti 
politických strán často ostali za dverami zastupiteľstiev. Miesto toho, aby sa politici  zamysleli, prečo ľudia radšej 
volia občianskych aktivistov, tak radšej toto povolanie vymazali z volebných lístkov.

Do župných volieb do BSK vytvorili zvláštne politické zoskupenia.

SaS, OĽANO, KDH, SMK, NOVA, OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.

MOST-HÍD, SMER - SD, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana.
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Úlohami BSK je riešiť problémy občanov Senca, ktoré nás najviac trápia: kolabujúca doprava, zabezpečovanie 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, stredné školstvo a chátrajúce pamiatky.  Vo všetkých týchto úlohách BSK 
v Senci doteraz zlyhal. Preto sa na tieto okruhy problémov chcem zamerať vo svojej poslaneckej práci v BSK. 
Urobím všetko preto, aby ľudia zo Senca už nečakali hodiny v kolónach, aby poliklinika poskytovala zdravotnú 
starostlivosť hodnú služieb okresného mesta, aby naši študenti, ktorých z roka na rok ubúda, mali opäť záujem 
študovať na kvalitných stredných školách priamo v meste, aby synagóga nechátrala. Mojou úlohou je zlepšovať 
bežný život každého občana Senca. Sústredím sa preto na systémové riešenia problémov. Verím, že s Vašou 
podporou ich konečne vyriešime. 

1. Plynulá doprava. Čo najskôr vybudovať kruhový 
objazd na Pezinskej. Udržiavať cesty 2 a3 triedy 
v kvalitnom stave. Žiadať vybudovanie kolektorov, 
tak ako boli naplánované a povolené.

2. Cyklotrasy spájajúce Senec so susednými obcami. 
Poskytnúť bezplatne pozemky BSK obciam a 
mestám na vybudovanie cyklotrás. Systémovo 
prispieť na ich výstavbu.

3. Zabezpečiť štruktúru lekárskej starostlivosti 
v meste hodnú zdravotníckych služieb okresného 
mesta. Rozšíriť polikliniku s podporou BSK a jej 
služby tak, aby Senčania a ľudia zo spádovej oblasti 
nemuseli za bežnou lekárskou starostlivosťou 
cestovať do Bratislavy. Podporím terénnu 
opatrovateľskú službu, aby starí ľudia mohli žiť vo 
svojom domácom prostredí. Zriaďovanie domovov 
opatrovateľskej služby, aby tí ktorí ju potrebujú, 
nečakali v dlhých poradovníkoch.

4. Zvýšiť kvalitu vyučovania a vybavenie stredných 
škôl v meste tak, aby stredoškoláci nemuseli 
cestovať do Bratislavy. Športoviská v majetku 
BSK budú k dispozícii predovšetkým mládeži 
a obyvateľom počas celého roka. 

5. Konečne zrekonštruovať synagógu.

6. Podporím, každú systémovú zmenu na BSK, ktorá 
bude viesť k transparentnému využitiu majetku 
BSK v prospech obyvateľov samosprávneho kraja. 
BSK bude mať povinnosť ponúknuť nadbytočný 
majetok obci či mestu, kde sa tento nachádza.  Ak 
sa samospráva zaviaže, že ho využije na 
verejnoprospešné účely a vybuduje na ňom 
občiansku vybavenosť, dostane tento prebytočný 
majetok od BSK za symbolickú cenu.

7. Budem za naše mesto lobovať, urobím všetko 
preto, aby mesto získalo alikvotnú sumu peňazí 

z rozpočtu v porovnaní s ostatnými okresmi 
kraja. Budem pravidelne informovať poslancov 
mestského zastupiteľstva a občanov o dianí na 
župe. Budem nápomocná športovým klubom, 
občianskym združeniam a školám pri získavaní 
dotácií z BSK. Budem informovať o rozbehnutých 
projektoch, do ktorých by sa mohli zapojiť školy, 
organizácie a občania a ťažiť z toho. Nedovolím 
odpredávať majetok BSK, ktorý sa nachádza 
na území BSK, bez toho, aby o tom nebolo 
informované mestské zastupiteľstvo a nerozhodlo, 
či je tento majetok pre mesto potrebný.

Môj volebný program pre Senec 

Čo sa Senčanov najviac dotýka
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Na zasadaní zastupiteľstva BSK dňa 31.3.2017 
predseda BSK Pavol Frešo povedal, ako to bolo 
s predajom pozemku za poliklinikou v 2013: 

„Ten 2013 rok si pamätám. Len, aby sme mali medzi 
sebou jasno. V 2013 roku nám ten predmetný predaj, 
a ináč prešiel totálne všetkými hlasmi jak vždycky, ten 
predmetný predaj nás o ňho požiadalo a dalo kladné 
stanovisko myslím mesto Senec. Ja si to pamätám. 
To znamená, mali sme tu senecké kladné stanovisko 
a nerozumiem tomu, že proste prečo dostávame 
sa do situácie, že kritizujeme niečo čo samé mesto 
Senec žiadalo.“ „ Ale buďme konzistentní, keď mesto 
Senec povie a povedalo, že to máme predať my sme 
sa opakovane pýtali a nikto nereagoval, nikto sem 
neprišiel, nikto nám nič nevysvetlil, tak sme to urobili.“

Frešo potvrdil, že pozemok BSK predalo, lebo s tým 
súhlasili primátor Kvál a vicežupanka Németh. Ak by 
s tým nesúhlasili nikdy by BSK pozemok nepredávalo. 

Miesto toho, aby pani vicežupanka Gabriella Németh 
na BSK žiadala o zrušenie predaja pozemku za 
poliklinikou, obhajovala pred poslancami BSK jeho 
nízku predajnú cenu 64eur za m2 v centre mesta. 
Samozrejme hlasovala ZA jeho predaj. 

Súťaž na predaj pozemku za poliklinikou BSK 
mohlo zrušiť presne tak isto, ako tú na pozemok pod 
kruhovou križovatkou. Stačilo jedno slovo zo strany 
Gabrielly Németh – NEPREDÁVAJTE. Stal sa však 

opak. Súhlasila a napomáhala hladkému predaju.

BSK chcel pozemok za poliklinikou kúpiť späť, aby ho 
mohol dať ho k dispozícii mestu Senec. Vicežupanka 
Németh nehlasovala ZA tento návrh. 

Terajší župan Pavol Frešo chcel chybu napraviť 
a pripravil uznesenie o spätnom odkúpení pozemku 
za poliklinikou. Toto uznesenie malo umožniť 
zamestnancom BSK jednať a administratívne pripraviť 
materiál k jeho spätnému odkúpeniu.  Zastupiteľstvo 
BSK o tomto uznesení hlasovalo 29.9.2017. Je 
nepochopiteľné a veľmi smutné, že ZA nehlasovala 
poslankyňa za Senec a vicežupanka Gabriella 
Németh. Proti boli aj jej kolegovia z SMK a pravicovej 
koalície. Uznesenie práve kvôli nim neprešlo.  

BSK sa voči Senčanom už viackrát zachoval 
macošsky. Raz. keď v r. 2009 predalo mestu budovu 
polikliniky za trhovú cenu. Pritom Poliklinika poskytuje 
služby i obyvateľom okolitých obcí. Mesto Senec 
budovu spláca dodnes. Mala byť predaná mestu 
Senec za symbolickú cenu, podľa osobitného zreteľa. 
Podobne sa stalo s pozemkom za poliklinikou, 
ktorý mal slúžiť na jej rozšírenie, ktorý opäť  BSK 
zobchodoval. Nedávno sa pokúsil takto predať aj 
pozemok pri  kruhovom objazde na Pezinskej, ktorý 
potrebujeme na jeho rozšírenie. Takto to nesmie ísť 
ďalej. 

PRAVDA O PREDAJI POZEMKU ZA POLIKLINIKOU
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Pôvodný plán prevádzkovateľa skládky rozšíriť ju o ďalších 500.000 m3 je zatiaľ zažehnaný. Teraz 
prevádzkovateľ skládky odpadu na Červenom majery v Senci požiadal o rozšírenie kapacity skládky 
výstavbou oporného múru na severozápadnom cípe skládky o 60.000 m3. Samozrejme sme sa prihlásili za 
účastníka konania a vzniesli námietky, ktoré sme uzavreli nesúhlasným stanoviskom. Okrem OZ Moje Mesto, 
za účastníkov konania sa prihlásil Ing. Bohuslav Katrenčík, a Senčania Ing. Mária Hudáková a Ing. Marianna 
Glončáková, ktorí vzniesli nesúhlasné pripomienky k zámeru rozšírenia skládky.  Je zarážajúce, že Okresný 
úrad v Senci a všetky jeho dotknuté odbory od dopravného až po životné prostredie vzniesli bežné podmienky 
a súhlasné stanoviská! Podobne postupovali všetky ostatné dotknuté úrady. 

NIKOMU NEVADÍ, ŽE SKLÁDKA V SENCI NEMÁ EIA?

Tu je potrebné jasne povedať, že skládka odpadu v Senci NEMÁ UROBENÉ ZÁKONOM POŽADOVANÉ 
POSUDZOVANIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE tzv. veľkú EIA, ktorá je nevyhnutná pri celkovom uloženom 
množstve odpadu nad 250 000ton. Na skládke v Senci je už 850 000ton odpadu! A ďalší pribudne. Čo 
očividne nikomu z kompetentných nevadí a volia salámovú metódu rozširovania. Čelné funkcie zodpovedných 
úradov sú obsadené nominantami politických strán, ktorých pravdepodobne nezaujíma čo chcú občania a čo 
im udeľuje zákon.  

UŽ NIKDY VIAC SÚHLAS BEZ PRIPOMIENOK! MESTO SA KONEČNE V TÉME SKLÁDKY 
PRIPOJILO K OBČANOM

Problém skládky v Senci riešim od roku 2012. Podarili sa nám dielčie úspechy keď sme odvrátili 
nebezpečenstvo zneškodňovania a skládkovania nebezpečných odpadov. Od roku 2017 sa mesto Senec 
konečne pridalo na stranu občanov, spolupracuje a aktívne vstupuje do konaní a nepíše stanoviská : SÚHLAS 
BEZ PRIPOMIENOK. 

SKLÁDKA PRODUKUJE DENNE OBROVSKÉ MNOŽSTVO SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

Tlačíme na dodržiavanie technológie skládkovania, ktorá keď sa nedodržiava je skládka prevzdušnená, 
smrdí, skládkové plyny unikajú voľne do ovzdušia a hrozia požiare. Skládka je obrovským producentom 
skleníkových plynov a tepla (kysličníka uhličitého, metánu, sírovodíka...),  ktoré z veľkej rozlohy skládky 
unikajú do ovzdušia nad Sencom.

   SPRÁVY ZO SKLÁDKY ODPADU   
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Som tri volebné obdobia starostom vo Vajnoroch. S mojím 
tímom sme vždy načúvali potrebám občanov, preto po sebe 
zanechávame výsledky - cyklotrasy, opravenú materskú 
škôlku, základnú školu, kultúrny dom a Park pod lipami. 

Priatelia a známi, s ktorými som bojoval za lepšiu 
regionálnu dopravu okolo križovatky Triblavina a proti 
herniam v Bratislave ma oslovili, či by sme poskladali tím, 
ktorý by náš kraj posunul dopredu. Nedokážem to však 
sám. Preto sme vaše podnety skombinovali s odbornosťou 
mojich podporovateľov, ktorí zaručia, že sa v kraji budú 
robiť nielen potrebné, ale aj dobre zvládnuté zmeny.

VOLEBNÝ PROGRAM
 
1. Plynulá doprava, viac voľného času 
•  Zlepšíme systém intergrovanej dopravy. Naštartujeme 

užšiu spoluprácu medzi BSK a Hlavným mestom SR 
Bratislavou, aby sme zlepšili plynulosť, nadväznosť 
a kapacitu dopravy. Budeme iniciovať využitie vlakov 
na osobnú dopravu v rámci Bratislavy využitím staníc 
Nové Mesto, Predmestie, ÚNS, Petržalka, Podunajské 
Biskupice a ďalších.

•  So železnicami zavedieme častejšie vlaky Malacky PK 
a Malacky SC.

• V spolupráci s vlakovými dopravcami zahustíme  
interval regionálnej koľajovej dopravy zo smerov 
Pezinok, Malacky, Senec a Šamorín.

•  Skvalitníme cestnú sieť a to opravou a budovaním 
nových ciest.

•  Zabezpečíme investičné stimuly na dopravu v podobe 
výstavby odstavných parkovísk, budovanie nových 
električkových tratí (smerom na Vrakuňu, do Vajnôr 
a iných častí) a prestupných terminálov integrovanej 
osobnej prepravy.

•  Spracujeme a budeme dodržiavať dlhodobý plán 
Koncepcie dopravy ako súčasť Územného plánu 
kraja a ten píše jednoznačne o 4pruhovej Seneckej 
a pri diaľnici D1 o kolektoroch a pezinsko - grobsko - 
modranskom obchvate, na stavaní ktorých budeme u 
NDS a SSC trvať.

•  Podporíme zefektívnenie parkovacej politiky v kraji a v 
meste Bratislava.

2. Sieť cyklotrás ako v Európe 
•  Vybudujeme cyklotrasy nielen na voľný čas, ale aj ako 

prostriedok dopravy v bežný deň do práce, či školy, ako 
sme ich vybudovali u nás.

•  Prepojíme cyklotrasami región, mestá, obce a ľudí, 
vytvoríme hlavné magistrály, na ktoré sa budú napájať 
vedľajšie trasy.

•  Vybudujeme rekreačné cyklotrasy aj do vinohradov, 
prírody okolo potokov a riek za účelom rozvoja 
agroturizmu a podpory zdravého životného štýlu.

•  Prispejeme k širšej dostupnosti cyklostojanov a 
bodov, kde si možno požičať bicykel a aj zastrešených 
bezpečných cyklostánkov.

3. Nové zariadenia sociálnych služieb a podpora rodín
•  Budeme podporovať rozvoj a zriaďovanie vlastných 

zariadení sociálnych služieb, alebo spoluprácu s 
neverejnými poskytovateľmi týchto zariadení.   

•  Zrekonštruujeme existujúce zariadenia sociálnych 
služieb, ktoré má v správe BSK tak, aby  poskytovali 
dôstojné prostredie počas pobytu.

•  Podporíme vznik sociálnych zariadení s prepojením 
životov mladých rodín a seniorov, tak ako to funguje v 
Škandinávii.

•  Vybudujeme špecializované zariadenia pre ľudí s 
Alzheimerom.

• Postavíme bezpečný dom pre týrané ženy. 
•  Zriadime denné stacionárne centrá pre seniorov 

revitalizáciou nepotrebného majetku v správe župy.
•  Zavedieme Kartu obyvateľa Bratislavského kraja s 

výraznými zľavami na dopravu, vstupné a služby v 
regióne a Rodinné karty.

4. Zo strednej hneď do praxe 
•  Podporíme a rozšírime duálne vzdelávanie (škola prax) 

a spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi.
•  Prepojíme trh práce formou komunikácie medzi 

strednou školou, zamestnávateľom a BSK.
•  Podporíme výstavbu nových a rekonštrukciu pôvodných 

školských priestorov.
•  Podporíme investičné zámery na rozvoj technológií, 

výskumu a vývoja, internetového priemyslu a centier 
zdieľaných služieb.

5. Hlavný kraj Slovenska
•  Urobíme analýzu rozpočtu úradu a jeho celkovú 

finančnú kondíciu.
•  Budeme informovať verejnosť o projektových zámeroch 

župy a dáme občanom možnosť vybrať si z viacerých 
ponúkaných projektov.

•  Rozvinieme spoločné podujatia s regiónmi susedných 
štátov, Burgenland, Mosonmagyaróvár a Južná Morava 
či Slovácko a navzájom sa obohatíme o kultúru a 
gastronómiu.

•  Podporíme pravidelné malé granty na vlastné 
dobrovoľnícke projekty obyvateľov kraja, ktorými chcú 
zlepšiť život vo svojom regióne. 

•  Zvýšime atraktivitu kraja pre turistov. Podporíme 
rekonštrukciu historických budov. 

• Podporíme ekologické projekty chrániace životné 
prostredie tak, aby tu mohli žiť aj naši vnuci.  

•  Vypracujeme dlhodobú a udržateľnú stratégiu ochrany 
životného prostredia

Detailný program nájdete na : https://mrvavzupane.sk/
volebny_program/

“Dokázal som to vo Vajnoroch, dokážem 
to aj v kraji”: Ján Mrva, starosta Vajnor



OZ Moje Mesto podporuje za župana Jána Mrvu
 Janom Mrvom spolupracujeme od roku 2013, kedy 
sme ho požiadali o pomoc pri vysvetlení fungovania 
územnoplánovacích procesov v samospráve. Riešili 
sme vtedy na sídlisku Za Štiftom zámer mesta 
postaviť okolo historického múru cestu. Ján Mrva nám 
vtedy ochotne, prostredníctvom svojho zástupcu, 
poskytol potrebné informácie, rady a vysvetlenia 
k problematike územného plánovania. Už pri vstupe 
do Vajnor, kde je starostom už 11 rokov, sme 
v dobrom závideli. Cyklotrasy, zeleň, kvety, dosť 
parkovacích miest, čistota, milí ľudia na stavebnom 
úrade.

Aj informácie z Vajnor nám pomohli naštartovať našu 
aktívnu účasť v územnoplánovacom procese v Senci 
a tlačiť na prijatie nového územného plánu, ktorý 
by mal eliminovať stavebnú anarchiu, ktorá v Senci 
doslova kvitne. 

Slogan, ktorý Ján Mrva používa „Dokázal som 
to vo Vajnoroch, dokážem to aj v Bratislavskom 

samosprávnom kraji“ vystihuje potreby, o ktorých 
Senčania snívajú. Výborná občianska vybavenosť, 
mesto bez hazardu, kvalitné cyklotrasy, nie len tie 
nakreslené na cestách ale skutočné cyklochodníky, 
dostatok miest v materských školách, či reálne skutky 
na zlepšenie dopravnej situácie, ktorou trpí celý 
Bratislavský samosprávny kraj.

Cesty Jána Mrvu a nášho OZ Moje Mesto sa opäť 
spojili, keď organizoval petíciu s OZ TRIBLAVINA 
za výstavbu kolektorov okolo diaľnice D1. Na 
kolektory bolo vydané stavebné povolenie a majú ich 
odsúhlasené dotknuté obce okolo diaľnice vo svojich 
územných plánoch. Keďže aj naše mesto počíta vo 
svojom územnom pláne s kolektormi a spoliehame 
sa, že odťažia v budúcnosti dopravu v našom okrese, 
petíciu sme podporili. 

Keď Ján Mrva rozmýšľal o kandidatúre za župana 
neváhali sme ho podporiť. 

7)

Portál “Odkaz pre starostu”, ktorý je projektom neziskovej 
organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI, 
využíva na Slovensku už vyše 100 samospráv. Slúži na 
nahlasovanie problémov v samosprávach. SGI oceňuje najlepšie 
samosprávy zapojené do portálu Odkaz pre starostu. Medzi 
ocenenými sa už druhý raz umiestnila samospráva najmenšej 
bratislavskej mestskej časti Vajnory, kde je starostom Ján Mrva.  

   Ocenenie “Zlaté vedro” pre Jána Mrvu  



 

Čo je samosprávny kraj a aké má kompetencie?
Rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávu, tak ako fungujú v súčasnej podobe, schválil 
parlament po dlhých politických naťahovačkách v roku 2001. Prvé voľby regionálnych parlamentov a 
predsedov ôsmich samosprávnych krajov sa uskutočnili ešte koncom toho istého roku.

Kompetencie samosprávnych krajov
Kraj spravuje pozemné komunikácie, železnice, cestnú dopravu, civilnú ochranu, sociálnu pomoc, 
územné plánovanie, školstvo, telesnú kultúru, divadelnú činnosť, múzeá a galérie, osvetovú činnosť, 
knižnice, zdravotníctvo, humánnu farmáciu, regionálny rozvoj a cestovný ruch. Rovnako má 
koordinovať rozvoj a spoluprácu s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja 
obcí, vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb 
obyvateľov samosprávneho kra ja.

História zástupcov mesta Senec v Bratislavskom samosprávnom kraji:
2001 – 2005 : Rezsö Duray, Gabriel Ágardy, SMK
2005 – 2009 : Rezsö Duray, Gabriel Ágardy, SMK
2009 – 2013 : Gabriella Németh, SMK 
2013 – 2017 : Gabriella Németh, SMK
2017 – 2022 : ??? 

 Je len na vás, či bude ďalší zástupca na BSK hájiť 
 záujmy všetkých Senčanov. 

 SPOLOČNE ZA LEPŠÍ KRAJ

Mária Hudáková

Ján Mrva
 poslankyňa

 župan
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